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"Ev hanýmýyým, maddi harcamalarýmý
karþýlamak ve boþ vakitlerimi deðer-
lendirmek için iþliyorum" diyor bir kadýn.
Kýbrýs'ta Lefkara adlý el iþini
iþleyen ve onu aracýlar vasý-
tasýyla satýcýlara gönderen
kadýnlarýn, çoðunlukla bize
verdikleri yanýtlar bu
þekildeydi. Bugün
onlar, adada ev eksen-
li çalýþan kadýnlarýn
önemli örneðini oluþ-
turmaktadýrlar. Kýbrýs'ta
olduðu gibi dünyanýn
birçok yerinde de ev
eksenli çalýþan kadýnlarýn
sayýsý azýmsanmayacak
kadar çoktur. 
Ev eksenli çalýþmanýn neden

yapýldýðýný ve yaygýnlaþtýðýný anlayabilmek
için, onlarý kayýt dýþý sektöre ve ev eksenli
çalýþmaya sürükleyen nedenlere bakmak
ve bu oluþumlar arasýndaki baðlarý irdele-
mek gerekmektedir.

Enformel Sektörde Kadýn
Sokakta mendil satan bir çocuktan, evin-

de tekstil fabrikasý için kot diken bir kadýn
terziye kadar her an her yerde karþýlaþa-
bileceðimiz birçok kiþi hiçbir sosyal
güvencesi olmadan kayýt dýþý çalýþmak-
tadýr. 
1980'lerin sonlarýndan bu yana, dünya

pazarlarý için yoðunlaþan rekabet içinde
þirketler, maliyetlerini düþürmek, karlarýný
en çok kýlmak için çeþitli stratejiler kullan-
maktadýrlar. Bu, yeni bir deniz aþýrý dal-
gasýný, kayýt dýþý ve esnek iþgücü ile
otomasyonu içermiþtir.1

Geliþmiþlik düzeyine bakýlmaksýzýn
hemen hemen tüm ülkelerde sermaye
birikimi enformel ekonomiye baðlý hale
gelmiþtir. Bu nedenle enformel iþ gücü
piyasasý hem mutlak, hem de göreceli
olarak geniþlemektedir.2
Günümüzün neo liberal politikalarý;

özelleþtirmeler, þirketlerin dünya pazarýnda
varlýðýný büyütme ve yayma çabalarý, elit
kesimin güçlenmesine yol açarken orta
kesim ve alt sýnýf olarak adlandýrýlan yok-
sullarýn, daha bir yoksullaþmasýna neden
olmaktadýr. Bir yandan þirket sahiplerinin
büyüme çabalarý ve kendi aralarýndaki rek-
abetleri diðer yandan yoksul kesimin hay-
atta kalabilme mücadeleleri, enformel sek-
törün büyümesine yol açmýþtýr.
Enformel iþgücü piyasasý geliþmekte

olan ülkelerde iþsizler ve eksik istih-
damdakiler için baþlýca istihdam kaynaðý
olarak kabul görmüþ, çoðu zaman sosyal
güvenlik aðlarýnýn dýþýnda veya içinde
iþlemediði koþullarda asgari düzeyde de
olsa toplumsal uyumun saðlanmasýna katký

yaptýðý için örtülü bir þekilde desteklen-
miþtir.3
Ayrýca Tijen Erdut, formel sektörün

maliyetlerini azaltma yönündeki
çabalarýnýn onu enformel sektöre baðýmlý
hale getirdiðini söylemekte ve formel sek-

törün bu anlayýþla enformel
sektörü dönüþtürmesi için
bir sebebi kalmadýðýný da
eklemektedir.  
Uluslararasý Çalýþma

Örgütü'nün (ILO),
Dünya Çalýþma Raporu
2000 tespitlerinde 750 ile
900 milyon arasýnda

deðiþen bir kesim dahil olmak
üzere kýrsal kesimde ve kentsel enformel
sektörde çalýþanlar, yani çalýþan yok-
sullarýn hemen hemen hiçbir güvenliðe
sahip olmadýklarý görülmektedir. 
Bu noktada herhangi bir güvenliðe sahip

olmadan çalýþan yoksullarýn, daha çok kim-
ler olduðunu ve neden bu sektörde daha
çok yer aldýklarýnýn izini sürmek gerekmek-
tedir.
Yapýlan araþtýrmalarla, istatistiklerle bir-

likte gündelik hayat
deneyimlerimiz, kayýt
dýþý sektörde çalýþan
yoksul kesimin daha
çok kadýnlar olduðu
yönündedir.
Fakirlikten, "anneler"

olarak en çok kadýnlar etkilenmekte, ucuz
ve esnek olarak deðerlendirilen kadýn
emeði küreselleþme sürecinde palazlanan
yeni uluslararasý iþbölümü çerçevesinde en
çok sömürülen emek olmaktadýr.4
Formel ekonomide çalýþanlar arasýnda

sendikal örgütlülük oranýnýn azalmasýyla
gerçek ücretlerin gerilemesi ve
güvencelerin yitirilmesi ev iþleri ve ailenin
bakýmýný üstlenmiþ olan kadýnlarý ücretli
çalýþmaya dönmeye zorlamýþ ve kadýnlar
çoðunlukla enformel sektörde iþ bula-
bilmiþlerdir.5
Dolayýsýyla enformel sektörün

geniþlemesi ile kadýnlarýn çalýþma yaþamý-
na katýlýmlarýndaki artýþýn ardýnda cin-
siyetçi bir ayrýmýn var olduðu ve kadýn

emeðinin daha da fazla sömürüldüðü
görülmektedir.
Hizmet sektöründe, enformel iþlerde, ev

eksenli üretimde kadýnlarýn emeði nitelikli
emek sayýlmýyor. Çünkü bu emek kadýn-
larýn bakým için harcadýklarý emeðin bir
uzantýsý gibi, kadýnlarýn doðal yatkýnlýklarý,
doðal becerileri olarak görülüyor. Enformel
iþler, ev eksenli üretimde yapýlan iþ, el
becerisine dayanan dikiþ/nakýþ türü bir iþ
ise bunlara zaten doðal yatkýnlýklarý olarak

bakýlýyor.6
Bu noktada daha sonraki bölümlerde,

kadýnlarýn cinsiyetçi ayrým neticesinde
çalýþtýklarý, makalenin de odak noktasýný
oluþturan ve kayýt dýþý ekonominin en
önemli sektörlerinden biri olan ev eksenli
çalýþmaya odaklanýlacaktýr.

Ev Eksenli Çalýþma
Özellikle 70'li yýllardan itibaren tüm

dünyada globalleþme olgusu zemininde
yaygýnlýk kazanan ev eksenli çalýþma,
hemen hemen tamamen kadýna özgü
oluþuyla diðer çalýþma türlerinden farklýlaþ-
maktadýr.7

Evde çalýþma kadýn-
lar için hem gelir elde
edebilecekleri, hem de
toplumsal ve kültürel
olarak kabul edilebilir
bir fýrsat olarak sunul-
maktadýr.8 Birkaç
örnek vermek
gerekirse, Almanya,
Yunanistan, Ýrlanda,
Ýtalya ve Hollanda'da
ev eksenli çalýþanlarýn
yüzde 95'i kadýndýr.

Japonya'da bu oran yüzde 93.5, Cezayir'de
yüzde 97'dir. Türkiye'de ücretli olarak ev
eksenli çalýþanlarýn yüzde 92'si, yevmiyeli
olarak ev eksenli olarak çalýþanlarýn ise
yüzde 95'i kadýndýr.9
Kadýnlar üstlendikleri rollerle ve çalýþma

alanlarýnýn darlýðý sebebiyle ev eksenli
çalýþmayý tercih etmektedirler. Çünkü onlar
annedir; çocuklarýna bakmalarý gerekmek-
tedir. Çünkü onlar "ev hanýmýdýr"; evin tem-
izliðini ve yemekleri yapmalarý gerekmekte-
dir. Bir de toplumsal koþullarýn sebebiyet
verdiði erkeklere göre daha az eðitimli
olmalarý, kadýnlarýn çalýþma alanlarýný iyice
daraltmakta ve onlarý ev eksenli çalýþmaya
itmektedir.
Ev eksenli üretim, kadýnlarýn toplum için-

deki var olan anne-eþ konumlarýný sars-
madýðýndan; toplumsal cinsiyet ideolojisi ile
büyük bir uyum göstermektedir. Bu ideolo-
jiler aracýlýðý ile kadýnlarýn kapitalist üretim
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Lefkara iþlerken oynanan oyunlar, söylenen þarkýlar, bit-
meyen sohbetler de çok gerilerde kalmýþtýr. Ýþleyici artýk bir
makinenin parçasý gibi çalýþmaktadýr

Fakirlikten, "anne-
ler" olarak en çok
kadýnlar etkilen-
mekte, ucuz ve
esnek olarak deðer-
lendirilen kadýn emeði yeni ulus-
lararasý iþ bölümü çerçevesinde en
çok sömürülen emek olmaktadýr



içinde
sömürüsü üst boyutlara çýkarýlýrken; var
olan kültürel ve ideolojik geleneksel roller
de rahatsýz edilmemektedir.10

Kýbrýs'ta ev eksenli çalýþ-
ma; Lefkara örneði
Lefkara iþlerken oynanan

oyunlar, söylenen þarkýlar, bit-
meyen sohbetler de çok geril-
erde kalmýþtýr. Ýþleyici iþine,
kendine ve nihayet diðer insan-
lara yabancýlaþmýþtýr. Artýk bir
makinenin parçasý gibi çalýþ-
maktadýr. Daha çok bir böcek-
tir.11
Venedik dönemine kadar

uzanan kültürel geçmiþi ile
Lefkara iþi, Kýbrýs'ta yaþanan
savaþla, neo liberal politikalarla birlikte bu
iþi yýllardýr iþleyen kadýnlarýn hayatlarýný
etkilemiþtir. 
Ýplikle keten üzerine çeþitli modellerle

iþlenen Lefkara, ilk olarak Kýbrýs'ta, iþle
ayný adý taþýyan Lefkara adlý köyde iþlenm-
eye baþlanmýþtýr.
Venedikli kadýnlarýn uzun ve sýcak yaz

günlerini deðerlendirmek üzere yaptýklarý
nakýþlardan etkilenen yerli kadýnlar
Venedik'e özgü kesme, örme ve sayma
yöntemi çalýþýlarak üretilen nakýþlara kendi
motiflerini de adapte ederek bugünün
Lefkara iþini türetmiþlerdir.12
Bugün Kýbrýs'ta Lefkara adlý el

iþini iþleyen kadýnlar iþlerini daha
çok parça baþý esasýna göre iþin
ticaretini yapan tüccarlara iþle-
mektedirler. 
2005 yýlýnýn bahar mevsiminde

yaptýðýmýz görüþmelerde Lefkara
adlý el iþini iþleyen Kýbrýslý Türk
kadýnlar, savaþ öncesi dönemde
Kýbrýslý Elenlerle birlikte bu iþi
iþlediklerini dile getirmektedirler:
"Köyümüz karýþýktý Rum, Türk bir-
likte yaþardýk. Ben bu iþi
Rumlardan öðrendim".  Savaþ
öncesi dönemde Lefkara iþinin en
önemli özelliklerinden biri köyde
kadýnlarýn toplanarak iþlemeleriy-
di.
Toplanarak iþleme davranýþýnýn

önemli bir iþlevi eðlence, oyun,
sohbet ortamý hazýrlamasýdýr. Ýnsanlarýn bu
toplanmalar sýrasýnda girdikleri bu karþýlýk-
lý iliþkiler, onlarýn sýradan iþlerinin ve çalýþ-
ma saatlerinin dýþýnda bir sonraki güne
hazýrlanma etkinliklerinin bir parçasýný
oluþturuyordu. Bu ise bir bütün olarak
kültürün önemli bir öðesiydi.13 
Yabancýlaþmanýn günümüzde kazandýðý

boyutlar, artýk ne toplanarak iþleme býrak-
mýþtýr ne de baþka 'ortak' etkinlik ortamý.14
Kýbrýs'ta yaþanan savaþ sonrasý

dönemde,  Kýbrýslý Elenler (güney bölge)
ve Türklerin (kuzey bölge) ayrý bölgelerde
yaþamaya baþlamasý, el iþinin de birlikte
iþlenmemesine yol açmýþtýr. Kýbrýslý Türk
iþleyiciler adanýn kuzeyinde Taþkent,
Mormenekþe, Ýncirli, Çayönü gibi çeþitli
köylere daðýlmýþ, Kýbrýslý Elenler ise
Lefkara köyünde ticareti geliþtirerek iþlem-
eye devam etmiþlerdir. 

Lefkara köyü bugün hala
nakýþ iþleri merkezi durumun-
da olup Kýbrýs'ýn en zengin
küçük köyü durumundadýr.
Köylü kadýnlar hala bu pitoresk
köyde beyaz evlerinin dýþýna
oturmakta ve nakýþ iþleri yap-
maktadýrlar. Erkekleri ise bütün
dünyayý dolaþmakta ve çok
eskiden beri tanýnmýþ olan bu
iþleri satmaktadýrlar.15
Kuzey bölgesinde yaþamlarý-

na devam Kýbrýslý Türk kadýn-
larýn Lefkara iþini iþlemelerine
devam etme süreci güneyde

yaþayan Kýbrýslý Elen kadýnlara göre fark-
lýlaþmýþtýr. Lefkara köyünde yaþamaya
devam eden kadýnlar aracýlara gereksinim
duymadan kendileri iþi almakta ve iþin
ticaretini yapan kiþileri bilmektedirler.
Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþamlarýný sürdüren
kadýnlar için ayný durum söz konusu deðil-
di çünkü artýk sýnýrlar vardý ve güney böl-
gesine geçiþ izni yoktu.
Fakat bugün hala Kýbrýslý Elenler ve

Türklerin Lefkara iþi baðlantýlý iliþkileri
dolaylý olarak sürmektedir. Çünkü Kýbrýslý
Türk iþleyenler, ara bölge yani Pile

köyünde yaþayan aracýlar vasýtasý ile iþ için
gereken keten ve ipliði daha çok güneyden
temin etmekte ve iþlerini Kýbrýslý Elen tüc-
carlara satmaktadýrlar. Bunun nedeni ise
güneyde iþe daha iyi ücret ödenmesidir.
Kýbrýslý Türk kadýnlar yalnýzca yasal

olmayan yollarla güneyden talep edilen iþle
kalmamakta ayný zamanda kuzeyde Kýbrýs
Türk El Sanatlarý Kooperatifi'ne de iþlerini
satmaktadýrlar. 
Taþkent köyünden konuþtuðumuz bir

kadýn, "kuzeyde yýllardýr ayný fiyata koop-

eratife iþlemekteyim ama emeðimin
karþýlýðýný almýyorum. Güneye gön-
derdiðimiz iþin parasýný ise aracýlar yemek-
tedirler. Aracýlar ücreti artýrmayý düþünme-
zler ama azaltmayý düþünürler" demekte-
dir. Mormenekþe köyünden bir kadýn ise:
"Ben 13 yaþýnda iþlemeye baþladým. Þu an
80 yaþýndayým. Pile köyünden aracýlar var;
gelip iþlerimizi alýrlar. Ama güneyde iþi

kime verdiklerini bilmeyiz" demek-
tedir.
Yapýlan görüþmeler neticesinde

aracýlarýn beðenmedikleri iþlerin
ücretini düþürme yetkisine sahip
olduðu görülmüþtür.
Kýbrýs'ta 2003 yýlýnýn nisan ayý

itibariyle kapýlarýn açýlmasý,
karþýlýklý geçiþlerin serbest býrakýl-
masý ile Lefkara iþini iþleyen kadýn-
larýn bazýlarý Lefkara köyünü
ziyaret ettiklerini ve böylece fiyat
farkýný daha net gördüklerini söyle-
mektedirler.
Buna karþýn, kadýnlar emek-

lerinin karþýlýklarýný almadýklarýnýn
farkýnda olmalarýna raðmen de bu
iþi iþlemeye devam etmektedirler.
Bunun en önemli nedenlerinden
biri ise kadýnlarýn kendilerini ev
hanýmý olarak nitelendirip, paraya

ihtiyaçlarý olduðundan dolayý bu iþi iþlem-
eye devam etmeleridir. Görüþme yap-
týðýmýz kadýnlarýndan biri iþleme nedenini
þu þekilde açýklamaktadýr: "Ev hanýmýyým
otur otur caným sýkýlýrdý. Ben de iþlemeyi
öðrendim. Elimizde en azýndan bir uðraþtýr.
Oturmaktan iyidir." 
Baþka bir kadýn ise iþleme nedenini þöyle

açýklamaktadýr: "Mecburen iþlemekteyim.
Ben kýzýmý bu parayla okuttum. Beyimin
iþlediði anca yeterdi. Sýrasýnda evimizin
kahrýný da çekti."  Diðer bir kadýn ise, "Ev
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Hizmet sektöründe, enformel iþlerde, ev eksenli üre-
timde kadýnlarýn emeði nitelikli emek sayýlmýyor.
Çünkü bu emek kadýnlarýn bakým için harcadýklarý
emeðin bir uzantýsý gibi, kadýnlarýn doðal yatkýnlýklarý,
doðal becerileri olarak görülüyor

Lefkara köyü bugün hala nakýþ
iþleri merkezi durumundadýr. Köylü
kadýnlar hala bu pitoresk köyde
beyaz evlerinin dýþýna oturmakta ve
nakýþ iþleri yapmaktadýrlar.



iþlerini bitirdikten sonra elime alýyorum.
Maddi nedenden dolayý iþliyorum, ayrýca
oyalantý olsun, vakit geçsin diye iþlemek-
teyim. Aldýðým parayý biriktirir bazý
ihtiyaçlarýmý karþýlarým" demektedir.
Kadýnlarýn, bu iþi iþlemeye devam

etmelerindeki bir diðer önemli etken ise
kadýnlarýn eðitimleridir.  
Lefkara iþlerinin yaygýn olduðu köylerde,

ailelerin özellikle kýz çocuklarýn eðitimine
gösterdikleri ilginin görece az olmasý, bu
iþin olumsuz sayýlabilecek bir diðer toplum-
sal etkisiydi. Aslýnda özellikle 1963 öncesi
dönemde, kýzlarýn eðitimi için gösterilen
ilgi, günümüze göre zaten çok sýnýrlýydý. 
Ancak araþtýrmalar sýrasýnda,

birçok iþleyici kadýnýn, Lefkara
öðrenmelerinin saðlanmasý
gerekçesiyle okuldan
çýkarýldýklarýný veya okula
hiç gönderilmediklerini
söylemeleri, var olan
genel ilgisizliðin bu iþler
nedeniyle daha da arttýðýný
düþündürtmüþtür.16
Keza yaptýðýmýz görüþmelerde

Lefkara adlý el iþini daha çok orta yaþ ve
üzeri kadýnlarýn iþlediðine tanýk olduk.
Kadýnlar uzun yýllardýr bu iþi iþlediklerini
söylemiþlerdir: "13 yaþýndan beridir iþle-
mekteyim. Köyde herkes iþlerdi.
Annelerimizden komþularýmýzdan iþlemeyi
öðrendik" "Ortaokuldan itibaren iþlemek-
teyim. Bizim nesil daha ilgilidir".

Sonuç
Bugün Kýbrýs'ta, Lefkara adlý el iþini

iþleyen yani ev eksenli çalýþan kadýnlarýn
çoðunluðunu orta yaþ ve üzeri oluþturmak-
la birlikte bu kadýnlar, sigortasýz, sosyal
güvenceden uzak, sendikasýz, bu iþi tama-
men enformel þekilde iþlemektedirler.
Dünyanýn her yerine yayýlan kayýt dýþý

sektör, kadýnlarý iki defa ezmeye devam
etmektedir. Tabii kadýnlarý pasif özneler
þeklinde konumlandýrmak onlarýn belirli
noktalardaki mücadelelerini göz ardý etmek
olacaktýr. Ne var ki Dilek Hattatoðlu'nun da
dediði gibi kadýnlar ev eksenli çalýþarak
özgürleþmeseler de bir hareket alaný açtýk-
larý söylenebilir. Yaptýðýmýz röportajlar da
kadýnlarýn ihtiyaçlarýný karþýlama yönünde-

ki giriþimi de bu özgür-
leþme mücadelelerinin
göstergeleridir.
Ev eksenli çalýþ-

manýn içinde
barýndýrdýðý toplumsal
cinsiyetçilik, kayýt dýþý
çalýþma, çeþitli sosyal
haklardan mahrum
býrakýlma gibi sorunlarý
birbiriyle iliþkilendiril-
erek bütünlüklü bir
þekilde deðer-
lendirerek, çözümler
aranmalýdýr.Q
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yerli bir feminizme doðru adlý
kitap; Yayýna Hazýrlayanlar;
Aynur Ýlyasoðlu- Necla
Akgökçe s.173
8888 Tijen Erdut, age, s.40
9999 Dilek Hattatoðlu

(2000/140); "Ev eksenli
çalýþan Kadýnlar ve sosyal
örgütlenme, Birikim dergisi,

sayý 140, s. 89
11110000 Saniye Dedeoðlu (2003);

"Ev-Eksenli Yoksulluk: Türkiye'de
Kadýn Yoksulluðu" Dosya ; Sayý 142,
http://www.evrenselbasim.com/ek/dosya
11111111 Muharrem Faiz (1996); "Kültür ve

Yabancýlaþma" Galeri Kültür Yayýnlarý; s.22
11112222 Havva Sonay Barutçu;  "Kýbrýs El

Sanatlarý"; s.8
11113333 Muharrem Faiz, age; s.42
11114444 age; s.100
11115555 age; s.31
11116666 age; s.47

KKKKaaaayyyynnnnaaaakkkkççççaaaa
Christia  Whichterich (2003);

"Küreselleþtirilen Kadýn, Eþitsizliðin
Geleceðinden Raporlar", Çev. 
T.Taylanç- F. Tayanç, Ankara: Türk Sosyal

Bilimler Derneði.
Dilek Hattatoðlu (2000); "Ev eksenli

çalýþan Kadýnlar ve sosyal
örgütlenme",Birikim dergisi, sayý 140.
Dilek Hattatoðlu (2001); "Ev eksenli çalýþ-

ma stratejileri: Kadýn özgürleþmesi açýsýn-
dan bir tartýþma "adlý makale;  yerli bir femi-
nizme doðru adlý kitap; Yayýna
Hazýrlayanlar; Aynur Ýlyasoðlu- Necla
Akgökçe 
Gülnur Acar Savran ile Söyleþi,

Röportaj:Funda Ekin; "Feminizm Bütün

Kadýnlarýn Ýsyaný"
Gelecek Dergisi, sayý 29
Havva Sonay Barutçu;  "Kýbrýs El

Sanatlarý"dergisi
Muharrem Faiz (1996); "Kültür ve

Yabancýlaþma" Galeri Kültür Yayýnlarý
Neþe Öztimur (2004); "Küreselleþme

sürecinde kapitalizmin stratejik failleri:
Kadýnlar", Birikim dergisi,  sayý 178, 
Saniye Dedeoðlu (2003); "Ev-Eksenli

Yoksulluk: Türkiye'de Kadýn Yoksulluðu" Dosya
; Sayý 142,   
http://www.evrenselbasim.com/ek/dosya
Tijen Erdut (2005/3); "Ýþgücü Piyasasýnda

Enformelleþme ve Kadýn Ýþgücü", Çalýþma ve
Toplum dergisi, s.12 
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Lefkara
iþlerinin yaygýn
olduðu köylerde,

ailelerin özellikle kýz çocuk-
larýn eðitimine gösterdikleri
ilginin görece az olmasý, bu
iþin olumsuz sayýlabilecek

bir diðer toplumsal
etkisiydi

sana doðru gelirken 
tarih yine çelme attý bana...

çapýtlaþmaya baþlamýþ kemiklerimden
balonlar dikip
sana doðru býrakýrým 
gökyüzünde yüzsün diye...

kaç kum saati?
kaç gün?
kaç ay?

sana gelmek için
kaç kilometre uzanabilir
bacaklarýný ilk kez içen avuçlarým?

geceyi beþikte sallamaktan
ayý top gibi sektirmekten
ve güneþi sýçmaktan hergün

kabuklaþýr dilim
küflenir derim
ama kokmaz hayallerim

*anýn miðferini giydiði
nöbet tuttuðu zamanlarda
sokaklara düþerim

sokaklara aynalar asýlýr
maraþ þehrinden kalma
tek tek bakarým aynalara

neden kendi,
ipe asýlmýþ bedenini
görürüm her defasýnda?

-ben kýbrýsým!
-ada ben miyim?
-sen?
-peki sen kimsin?

*nöbetsiz saatler var mý ki sevda bu
sokaklarda?

Halil Karapaþaoðlu 
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Sanayi devriminin ardýndan, patronlarýn bol ve ucuz emek ihtiyacýný
karþýlamak üzere iþ hayatýna giren kadýnlar, 1800'lü yýllarýn ortalarýndan
itibaren daha iyi çalýþma koþullarý için mücadele etmeye baþladýlar. 8
Mart 1857'de New York'taki tekstil ve konfeksiyon iþçileri, hak ettikleri
ücreti almak ve günde 16 saate varan çalýþma saatlerini kýsaltmak için
greve indiler. Ancak bu grev sonucu 129 kadýn iþçi yanarak hayatýný kay-
betti. Çünkü patronlar, grevcilerin dýþarýdaki diðer
kadýnlarla dayanýþmasýný önlemek için fabrikanýn
kapýlarýný kilitlemiþ ve kýsa bir süre sonra fabrikada
sebebi bilinmeyen bir yangýn çýkmýþtý. Ayný yýllarda
tekstil, tütün ve diðer sanayi kollarýnda çalýþan kadýn-
lar mücadeleyi devam ettirdiler ve grev dalgasýný
sürdürdüler. 8 Mart 1908'de ise yine ABD'deki kadýn
iþçiler 8 saatlik iþgünü, eþit iþe eþit ücret, oy hakký ve
çocuk emeði ile ilgili yasalarýn çýkarýlmasý gibi tale-
plerle yürüyüþe geçtiler.  Bu direniþte de 100'ün
üzerinde kadýn hayatýný kaybetti, yüzlercesi tutuk-
landý. Ancak kadýnlar yýlmadý ve Manhattan'da tek-
stilde çalýþan 20.000 iþçinin iki ay süren grevinden
sonra kavgasýný verdikleri pek çok hakký elde ettiler;
patronlar kadýn iþçilerin taleplerini kabul etmek zorun-
da kaldýlar.
1857'deki ilk büyük grevden itibaren tüm bu eylem-

lerde kadýnlarýn þiarý,  "Hem ekmek hem de gül istiy-
oruz!" idi. Bir asýr öncesinden bize miras kalan
"ekmek ve güller", kadýnlarýn sömürüye karþý kullandýðý çok yerinde bir
slogandý. Daha iyi yaþam þartlarý için ekmek ve hak ettiðimiz sevginin ve
güzelliklerin sembolü olarak güller...
1910 yýlýnda Kopenhag'da toplanan II. Enternasyonal Kadýnlar

Konferansý'nda Clara Zetkin'in önerisiyle, 8 Mart "Kadýnlarýn
Uluslararasý Dayanýþma ve Mücadele Günü" olarak kabul edildi. O tari-
hten bu yana 8 Mart, dünyanýn her yerinde kadýnlar tarafýndan birlik,
mücadele ve dayanýþma günü olarak kutlanmaktadýr. 

Geçen yýllar içerisinde 8 Martlarda, dünya kadýnlarý, savaþlara ve
sömürüye karþý seslerini yükselttiler, uzun çalýþma saatlerinin kýsaltýl-
masý, iþ ve ücrette erkeklerle eþitlik saðlanmasý, seçme ve seçilme
hakký, serbest kürtaj hakký, doðum izni gibi taleplerle eylemler yaptýlar.
Günümüzdeyse sistemin her yönden gelen saldýrýsý, kavramlarýn içini
boþaltarak onlarý etkisiz hale getirmek þeklinde de karþýmýza çýkýyor. Ve

8 Martlar, hanýmlarýn çay partilerinde dedikodu yap-
týðý, yýl boyu kadýnlarla ilgili hiçbir çalýþmasý ve talebi
olmayan sendikalarýn karanfil daðýtararak vicdan
temizlediði, kadýn kotasý lafýna bile tahammül ede-
meyen siyasal parti liderlerinin "kutsal analarýmýz,
bacýlarýmýz" diye baþlayan beyanatlar verdiði bir
güne dönüþtürülüyor.  Kadýnlarýn "ekmek" mücadele-
si göz ardý edilip, onlara sadece "gül" reva gürülüyor.
Oysa hala bizim için 8 Mart'ýn özündeki anlam
deðiþmemiþtir. Kadýnlarýn ezilmesi ve sömürülmesi,
bizimki gibi "muassýr medeniyet" seviyesine eriþmiþ
toplumlarda bile halen devam etmektedir.  Ýþ
yaþamýnda çoðu zaman ayrýmcýlýða maruz kalan
kadýnlarýn,  ev iþleri, çocuk bakýmý gibi yeniden üre-
tim alanýnda görünmez ve karþýlýksýz emeði söz
konusudur. Vaktini ve enerjisini, ailesini bir sonraki
güne hazýrlamaya harcamak zorunda olan bir kadýnýn
özgürleþmesi, sosyal ve politik hayatta özne olmasý
oldukça güçtür. Taciz, tecavüz, para için bedenini

satma ve þiddet ülkemizde sýklýkla gündeme gelen sorunlardandýr.
Toplumun en ilerici, en aydýn kesimleri dahi erkek egemen kültürün etk-
isi altýndadýr. 
Kýsacasý, ekmek üstüne ve güller için olan kavgamýz devam etmekte-

dir, etmelidir. Kendi yaþam alanlarýmýzdan baþlayarak hemen þimdi ve
her gün uðraþmak gerekirken bir yandan da kadýnýn gerçek kurtuluþu-
nun sýnýfsýz ve sömürüsüz bir dünyada mümkün olduðunun bilinciyle sis-
teme karþý örgütlü mücadeleyi yükseltmek gerekmektedir.��

Son günlerde, bu sayfayý hazýrlayacaðým-
dan ötürü olsa gerek kadýnlarla ilgili mese-
lelere daha bir kulak kabartýr, duyarlýlýk gös-
terir oldum. Ve bu süreçte, Kýbrýs'ýn
kuzeyinde, genç nüfusun neredeyse
tamamýnýn üniversite mezunu olduðu, evlerde
kadýnlarýn da sözünün geçtiði, çalýþma
yaþamýndaki kiþilerin yarýsýnýn kadýn olduðu,
ahlaki ve dinsel baskýlarýn minimum düzeyde
görüldüðü bu "cennet vatan"da kadýn olmanýn
hiç de kolay olmadýðýný bir kez daha gözlem-
ledim. Toplumun size biçtiði kadýnlýk rollerini
benimsiyor ve birtamam yerine getirmeye
çalýþýyorsanýz, tam da kadýnca bir deyimle
saçýnýzý süpürge etmeniz gerekeceði için
iþiniz hiç kolay deðil. Yok eðer düþünüyor,
sorguluyor ve bu rolleri reddediyorsanýz
dýþlanma ve toplumla temas kuramama gibi
sonuçlarla karþýlaþacaðýnýzdan iþiniz zor.
Ortaya karýþýk yapalým demek de mümkün
ama bu kez de özgürlükten beliniz bükülüyor,
"klasik bir kadýn" olmamak için hayatýn her
boyutunu sýrtanýyorsunuz. Yine de ayrýmcýlýða
maruz kalýyor, "feminist bayancýk" olmaktan
öteye gidemiyorsunuz. 
Çalýþan Kadýn Özgür Mü!
Kýbrýs'ýn kuzeyinde, bilhassa kentlerdeki

kadýn nüfusun pek çoðu ev dýþýnda çalýþýyor.
Ýþ hayatýna girmek, kadýnýn ekonomik baðým-
sýzlýðýný kazanmasý, kendine güveninin
pekiþmesi ve özellikle üretim sürecine katkýda
bulunmasý bakýmlarýndan olumlu olmakla bir-

likte bazý zorluklarý da
beraberinde getiriyor. Gerek
kamu gerekse özel sektörde
çalýþmakta olan kadýnlarýn
baþat sorunarýndan biri, hem ev
hem de iþ yerindeki sorumluluk-
larý ayný anda üstlenmek. Hele
ki anne olan kadýnlar için bu
yük iki kat daha artýyor. Ve
sonuçta kadýnlarýn sosyal ve
politik ortamlara katýlmasý,
sendika, parti,
dernek

g i b i
örgütlere kendi

sorunlarýný taþýyarak çözüm üretmesi
olanaksýz hale geliyor. "Eþitlik" sözcüðünün,
en saðcýsýndan en solcusuna kadar herkesin
dilinde olduðu bu devirde, teslim etmek
gerekir ki, kaðýt üzerindekinden öte bir eþitlik-
ten söz etmek mümkün deðil. Ýþine mola
verdiði kýsa anlarda akþama piþirmesi
gereken yemeði, evin ihtiyaçlarýný en
ekonomik þekilde karþýlamanýn yollarýný,
çocuðun kreþten alýnmasý gereken saati düþü-
nen, bunlarla ilgili ayarlamalarý yapan erkek
oldukça azdýr. Oysa bu gibi konular kadýnlarýn
gündelik yaþamlarýnýn bir parçasý haline

gelmiþtir. Kendisinin ve
ailesinin ihtiyaçlarýný karþýla-
makla yükümlü kýlýnmýþ
çalýþan bir kadýnýn, tüm bu
iþleri bir kenara atarak
sendikadaki bir toplantýya
veyahut bir dernekteki çalýþ-
malara vakit ayýrmasý olanaklý
görünmüyor. Dolayýsýyla
erkeklerin fikri egemenliðinde
olan sendika ve diðer örgütler,
kadýnlarýn sorunlarýný ön
plana alýp bu konularda baský
oluþturmuyorlar. Örneðin
memur ve öðretmen
sendikalarýmýz, en güçlü
olduklarý dönemlerde bile

devletten kreþ talebinde bulunmayý, bu yönde
çalýþmalar yapmayý akýl etmemiþ ya da gerek-
li görmemiþtir. Bu kýsýr döngünün kýrýlma nok-
tasý, öncelikle kadýnlarýn kabuðunu kýrmasýna
bakmakla birlikte kadýn ve erkeðin omuz
omuza mücadelesiyle de desteklenmelidir.
Özgür bir gelecek hayal eden erkeklerin
bilmesi gerekir ki, yarýsýnýn özgür olmadýðý bir
toplum özgür deðildir. Kadýnýn özgür-
leþmesinin yolu, ev ve iþyeri arasýna sýkýþ-
madan, yaþamýn her alanýna kadýnca müda-
hale edebilmek, sorunlarýna çözüm ürete-
bilmek üzere örgütlü ve aktif mücadeleye katýl-
maktýr.   
Gecenin Öteki Yüzü
Yýllarca görmezden gelinen, yokmuþ gibi

davranýlan seks iþçileri hakkýnda, yaygýn
medya, kendi üsluybuyla da olsa bir miktar
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Nazen Þansal
nazensansal@yahoo.com

Özgür
bir gelecek hayal

eden erkeklerin bilmesi
gerekir ki, yarýsýnýn özgür

olmadýðý bir toplum
özgür deðildir



duyarlýlýk göstermeye baþladý. Bir
süre önce bir danýþmanlýk þirketi
tarafýndan yapýlan araþtýrmanýn
sonuçlarý, "Ýnsan Haklarý Dramý"
baþlýðýyla gazetelerde yayýmlandý ve
konunun vehameti gözler önüne seril-
di. Gerçi pek çok kadýn örgütü ve
insan haklarý kuru-
luþu varken böyle bir
çalýþmayý özel bir
þirketin yapmasý da
bir hayli manidardýr
ve kadýn örgütlerinin
konuya olan ilgisini
g ö s t e rmek t e d i r .
Bahsi geçen araþtýr-
maya göre Kýbrýs'ýn
kuzeyinde 43 gece kulübü ve 9 pub
bulunuyor ve buralarda 336 seks iþçisi
kadýn, "konsomatris" sýfatýyla çalýþýy-
or. Pek çoðu Avrupa'nýn en yoksul
ülkeleri olan Moldova ve Ukrayna'dan
gelen kadýnlar, genelde üniversite ya
da teknik lise mezunu. Ancak iþsizlik
ve yoksulluk sebebiyle, bazýlarýysa
insan kaçakçýlýðý çetelerinin eline
düþerek bizim "cennet ada"mýzda
bedenlerini satmak zorunda býrakýlýy-
orlar. Gelir gelmez karantinaya alýn-
maktan pasaportlarýna el konulmasý-
na,  yalnýz baþýna dýþarý çýkamamak-
tan patronlar ve müþteriler tarafýndan
þiddet görmeye kadar insanlýk onu-
runu zedeleyecek onlarca davranýþa
maruz kalýyorlar. Göz zevkimiz bozul-
masýn, kentli ahlakýmýz zarar
görmesin diye þehir dýþýna çýkarýlsalar
da tüm bunlar yaný baþýmýzda, hemen
her gün önünden geçtiðimiz ýþýklý
binalarýn duvarlarý ardýnda oluyor.
Lafta herkesin toplumsal bir yara
olarak gördüðü, Kýbrýs'ýn yeni köleleri-
ni aslýnda kimse görmüyor. Patronlarý,
karhanelerinden elde edecekleri karý
düþünürken, devlet, mafya ile arasýný
bozmamaya ve mümkünse bu iþten
payýna düþen vergiyi almaya bakýyor.
Kadýn örgütlerinin bazýlarý "barýþ" için
ona buna mektuplar yazmaktan ya da
çay partileri düzenlemekten, bazýlarý
üniversiteli olmanýn aðýrlýðý ile bu aðýr-
lýða yaraþýr iþlere vakit harcamaktan,
bir kýsmý ise sýnýrlý olanaklarýyla ancak
kendi bölgesinde çalýþmalar yürüt-
mekten ötürü bu konuya eðil(e)miyor.
Toplumumuzun nezih erkekleri ve
kadýnlarý ise bu "ahlaksýz" kadýnlarýn
adýný adeta bir küfür gibi aðýzlarýna
almak istemiyorlar. Ne ilginçtir ki
herkesin yakýndýðý gece kulüplerinin
aylýk net karý 200 bin YTL civarýnda!
(7 Aralýk 2006, Özgül Gürkut, TAK)
Kýbrýs'ta kadýn olmanýn bir
yüzü, her türlü çirkinliði ile
gecenin öteki yüzüne tek-
abül ediyor. O halde diðer
yüzü de toplumun seks
iþçilerine bakýþýný
deðiþtirmek ve asýl
suçlunun herþeyi
meta haline getiren
bu sistem olduðunu
deþifre etmek için
yazmaktan, çizmekten,
uðraþmaktan geçmeli. 

Gündelik Kadýn Halleri
Kýbrýslý Türkler arasýn-

da aile içi þiddetin
olmadýðý, Kýbrýs'ýn
kuzeyinde dayak
yiyen kadýn varsa
da bunun

Anadolu'dan gelen "köylü ve cahil"
ailelerde görülebileceði gibi çok yanlýþ
bir inanýþ söz konusu. (Ki öyle olsa
bile konu öneminden bir þey kaybet-
mez) Çoðu zaman kol kýrýlýr yen içinde
kalýr düþüncesiyle gün yüzüne çýk-
masa da kadýn kadýna yapýlan soh-
betlerde, avukatlýk ofislerinde ya da
trajik gazete haberlerinde ortaya
çýkan gerçek o ki Kýbrýslý kadýnlar da
kocalarýndan dayak yiy-
orlar. Ancak çeþitli
sebeplerle bu gibi
durumlar gizli kalýyor.
Nihayetinde, bir tane
bile kadýn sýðýnma evi
olmayan memleke-
timizde bu yönde bir
talep dahi dile getir-
ilemiyor.
Boþanma oranýnýn,

evlenmelerin sayýsýna
yakýn olduðu ülkemizde
dul kadýnýn namusu,
hem ailesi hem de
toplum tarafýndan kon-
trol altýna alýnmak isteniyor. Hayatýný
yalnýz idame ettirmek, çocuklarýný bir
baþýna büyütmek zorunda olan bir
kadýnýn nafaka alabilmesi, eninde
sonunda erkeðin insafýna kalýyor.
Hemen her gün gazetelerde çýkan

yarý çýplak kadýn fotoðraflarý, araba ve
benzeri  "deðerli" ürünlerin tanýtýmýn-
da kadýn bedeninin kullanýlmasý,
bizde eksik kalmasýn diyerek yerel
televizyonlarda da yapýlmaya
baþlanan paparazzi programlarý,
kadýnýn cinsel bir obje olarak
görülmesini teþvik ediyor. Ayný
medya, istifini hiç bozmadan, taciz ve
tecavüz olaylarýný tüm bunlardan
baðýmsýzmýþ gibi ele alýyor.
Onlarca kadýnýn kendi renginde

yazmýþ olduðu gibi Kýbrýs'ta kadýn
olmayý anlatmanýn sonu gelmiyor.

Tüm bu açmazlara raðmen,
kadýn olmak
mücadele etmek-
tir, yýlmamaktýr
demeli ve içinde
y a þ a d ý ð ý m ý z
toplumla beraber
bir ileri adýmý
atabilmek üzere
yola devam
etmeli...��
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Kýbrýs'ta kadýn olmak,
gomuþularla sabah gavesi
içmek ve seçimlerde bildiri
daðýtmaktýr. Dilek Ceylanlý, 40,
halkla iliþkiler
Çocuklarýnýn ödevlerini

yapmak ve sýnav haftalarýnda
iþten izin alýp onlara özet çýkarmaktýr. Rezan Fahrioðlu, 30, genetik
"Adam"dan sayýlmamaktýr.
Hayatýný "saçýný süpürge" ederek geçirmek demektir. Hayriye

Caðnan, 22, doktora öðrencisi
Bence Kýbrýs'ta kadýn olmak muhasebe gibi bir þey; her zaman borç

ve alacaklarýnýzý eþitlemek zorundasýnýz! Havva Yalovalý, 25, muhase-
beci
Kýbrýsta kadýn olmak için önce evlenmek lazýmdýr. Öbür türlüsü

ayýptýr, günahtýr.
Bence Kýbrýs'ta kadýn olmak, ayrýmcýlýða maruz kalmak ve ikinci

plana atýlmaktýr. Mehveþ Beyidoðlu, 30, uluslararasý iliþkiler
Kýbrýs'da kadýn olmak mý? Ya da olmamak!! Müge Þevketoðlu,

40, arkeolog
Kýbrýs'ta kadýn olmak, bir süpermarkette, kadýn tezgahtarlarýn tiksinen

bakýþlarý arasýnda, pezevengin ile birlikte seksi iç çamaþýrý seçmektir. 
Yaþlý anne, baba, kayýnvalide veya kayýnpedere bakmak demek-

tir.
Kýbrýs'ta kadýn olmak, bekarken "Ne zaman birini bula-

caksýn?", niþanlýyken "Ne zaman evleneceksin?",
evliyken "ne zaman çocuk doðuracaksýn?", bir çocuk
annesiyken "Ýkincisi ne zaman?" sorularýna maruz
kalmaktýr. Özge Arýsal, 30, genetik uzmaný
Hep bir þeyleri beklemektir. Kýbrýs'ta kalýcý barýþý,

huzuru, iþ bulamadýklarý ya da askerlik yapmak
istemedikleri için yurt dýþýnda zorunlu yaþayan çocuk-
larýnýn ziyaretini...
Serçe parmaðý kalýnlýðýnda dolma sarabilmektir. Mine

Balman, 23, Kayýp Þahýslar Komitesi çalýþaný
Kýbrýs'ta kadýn olmak, erkek olmaktan daha büyük

bir þanstýr. Kadýnlar, Kýbrýs'ta yasalarýn kendilerine
verdiði haklarý kullanmakta isteksiz ve yetersiz
kalmaktadýrlar. Tülay Göze, 49, sekreter
Kýbrýs'ta kadýnsan ve erkek arkadaþýnnan sinemaya git-

tiysan ve bir tanýdýk da sizi gördüysa kesin ailene "E hade
hayýrlýsý olsun, kýzý niþanladýnýz galiba" deycekdir.
Bence Kýbrýs'ta kadýn olmak güzeldir. Televizyonda,

diðer ülkelerdeki kadýnlarýn durumunu görünce tabii, Kýbrýs'ta
kadýn olmak güzel. Hatice Özkurt, 56, ev hanýmý
Bence Kýbrýs'ta kadýn olmak çok güzel olabilirdi, kendi ülkemizde

kendi Kýbrýslý kültürümüzün aðýr bastýðý bir ortamda yaþayabilseydik.
Zehra Kýrmýzý, 29, turizimci
Her hafta sonu kaynana ziyaretine gitmektir.
Kýbrýs'ta kadýn olmak... Kadýnlýðýn en doðru ve keyiflisini Kýbrýs'ta

yaþýyorum... Ýngiltere'de potansiyel kadýn olarak doðdum, 70ler, 80ler,
tam kadýn olacakken, yok öyle birþey, feminizm.. eþitlik derken... ne
kadýn, ne erkek oldum (bazen ikisini birden)... Kýbrýs'ta kadýn oldum,
ayýp dediler, herkesin gözünde kýz kaldým... Türkiye'ye kadýn gittim,
90lar, gözümün içine sokuldu... battý.. rahatsýz etti... kadýnlýðýmdan
utandým, nefret ettim... 2000ler, Kýbrýs'a döndüm.. kadýn ve annemin
ahlakýndan daha azýyla... d'oya d'oya yaþadým bir yýl, iki yýl... belki üç?
Avusturalya'ya gittim.. az kaldým, kadýndým - 'cinsiyetsizleþtirildim' -
döndüm, 'kadýn'lýðý öðrenmem zaman aldý (kim 24 saat kadýn ki?)... ve
artýk buradayým! ...kadýnlýðýmýn en doðrusunu ve keyiflisini yaþamak
için... Oya Akýn, 31, psikolog/oyuncu (KTDT & Gibetsu) 
Kýbrýs'ta kadýnsanýz ve araba kullanýyorsanýz ve yanýnýza bir

erkek oturmuþsa, her zaman için "yavaþ!", "stoba bas!", "önüne
bak!", "hýzlý sürme" gibi kýzmalarýna maruz kalýrsýnýz. Gülbanu
Gökbulut, 23, genetik
45 yaþýnda emekli olup emeklilik ikramiyesini oðluna son model spor

bir araba almak için harcamaktýr.
Kýbrýs'ta kadýn olmak, sosyal statüye bakýlmaksýzýn sosyal

alýþkanlýklara uyum göstermek zorunda olmaktýr. Ve "sosyal uyum-
suzluk" olduðu anda asýlsýz, pervasýz eleþtirilere maruz kamaktýr.
Asu Atun, 31, eðitim müdürü
Her gün öðlen ve akþam yemekleri için ne piþireceðini düþünmektir.
Bence Kýbrýs'ta kadýn olmak bir ayrýcalýktýr. Gaye Eker, 31,

muhasebe memuru
Kalabalýk yaþamak, kendine ait bir hayatýnýzýn olamamasý demektir.

Anneniz, babanýz, neneniz, dedeniz, amcanýz, dayýnýz, halanýz, teyz-
eniz her zaman her kararýnýzla ilgili söz haklarý olduðunu düþünmekte-
dirler. 
Kýbrýs'ta kadýn olmak, oðullarýn doðru eðitimi ile gelecekte daha

güzel ve verimli olacak. Özlem Kutalmýþ, 32, kamu görevlisi��

Kýbrýs'ta kadýn olmanýn bir
yüzü, her türlü çirkinliði ile
gecenin öteki yüzüne tekabül
ediyorsa, diðer yüzü de toplumun
seks iþçilerine bakýþýný deðiþtirmek ve asýl
suçlunun herþeyi meta haline getiren bu sis-
tem olduðunu deþifre etmekten geçmeli. 
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